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الفعل

أظلم المكان

إتّقد المصباح

يستحمُّ الغلمان  

أ

و

ي

ةالصيّاد  شبكت  ىألق

المريض  الطبيب  ا دع

المسىء  جزاء هى يلق

الرجل  و  سر  

السماء  تصف و  

همحمدٌ رب  يخس

سجدًاالبنّاء  مييبن

وهي, العلةآخره أحروف ماكان : معتل األخر 

:األمثلة .  العلةلم يكن آخره أحروف ما : صحيح األخر 

: القاعدة 

و تسمى ,ألفا أو واوا أو ياءماكان آخره : األخر  عتل مالفعل ال~ 

.هذه األحروف الثالثة بأحروف العلة

.  العلة الثالثةأحروف آخره حرفا من ما لم يكن : صحيح األخر ~ 



الكلمات

ما يثبت اخره على  ): المبني.1

(حال واحدة فى جميع التركيب

(ما يتغير اخره): المعرب. 2

حروف

أفعال الماضية

أفعال األمر

منزلك ؟اين  : 

تسير ؟أين  إلى : 

أبى نقودًامن  أخذت  : 

الجزار شاةذبح  : 

شاةذبح  الجزار : 

 الجزار شاةذبح  هل : 

الوردة  ذ ب ل ت  

ت   الوردة  شِمم 

ت  إلى  الوردةِ نظ ر 

البستان  ي ث ِمر  

البستانيثمر  لن 

يثمر  البستان لم 

اسم

فعل المضارع



أنواع اإلعرب

عالمة اإلعراب

الرفع -1

النصب-2

الجر-3

الجزم-4

ِ(-)الكسرة -الجر -3

-)السكون -الجزم -4

  ْ )

يشترك فى
األسماء

األفعال

األسماء

األفعال
َ(-)الفتحة -النصب . 2

( ُ-)الضمة -الرفع . 1

يشترك فى
أنواع 

اإلعراب

–يختص فى 

األسماء –يختص فى 

األفعال

الماء  عذبٌ : 

تزحف الجنود  : 

شربت  الماء  عذبا: 

لن تزحف  الجنود  : 

يعيش السمك فى : 

الماءِ 

لم يزحف  جندىُّ : 

: القاعدة 

وتسمى أنواع , وهي الرفع والنصب والجر والجزم, األحوال التى تعترى أواخر الكلمات المعربة أربع~ 

.اإلعراب

وينوب عنها عالمات أخرى , عالمة اإلعراب األصلية أربع وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون~ 

.تذكر فى مواضعها

.  كما يختص الجزم باألفعال, والجر يختص باألسماء, الرفع والنصب يشتركان فى األسماء واألفعال~ 



أحوال بناء الفعل الماضى

مبنى على الفتح 

الضممبنى على 

السكونمبنى على 

إذا لم يتصل به شئ

(هم)إذا اتصل به واو جماعة 

به التاء متحركةإذا اتصل 

أنت  

أنتِ 

أنا

(هن)النسوة به نون إذا اتصل 

(نحن)« نا»به إذا اتصل 

المطر  ل  نز: 

ب وااألوالد  لع: 

ت  الباب  ح  فت: 

ِت جائزةً ذ  أخ: 

ِس ت  إلى النان  أحس: 

ن  أوالد هن  م  األمهات  أطع: 

نا األزهار  ف  قط: 



أحوال بناء األمر

ْ(-)مبنى على السكون 

َ(-)مبنى على الفتح 

مبنى على حذف حرف العلة

مبنى على حذف النون

إذا كان صحيح أخر و لم  يتصل به شئ

(انتن)إذا اتصل به نون النسوة  

إذا اتصل به نون التوكيد
نّ 

ن  

إذا كان معتل اخر

(انتما)إذا اتصل به الف اثنين 

(انتم)إذا اتصل به واو جماعة 

( انتِ )إذا اتصل به ياء مخاطبة 

أحوال 
بناء 
االمر

بِ نصح  الطبيع  إستم: 

رظ  إستيق:  ات  ن  مبّكِ

ن  إلى الحقولِ ج  أ خر: 

ن  عهد  الصديقِ ظ  إحف: 

(ودع)أ د ع  الطبيب  : 

(نِ أكرما)الضيوف  أكرما: 

(نأخرجو)الحقوِل إلى أ خرجوا: 

(ن  إحفظي)درس ِك إحفظي: 



أحوال بناء فعل المضارع

َ(-)مبنى على الفتح 

(هنّ )إذا اتصل به نون النسوة 

(انتن)إذا اتصل به نون النسوة 

إذا اتصل به نون التوكد
نّ 

ن  

أحوال بناء

فعل المضارع

( ْ-)مبنى على السكون 

يعرب فيما عدا ذلك

حة  ن  النصيع  أل  ستمِ : 

ن  هذا المسكين  م  أال ترح  : 

ن  ب  النساء  يذه: 

ات  ن  يا فتيح  أال تسترِ : 



اإلعراب المحلى

فى محل رفع

فى محل نصب

فى محل جر

فى محل جزم

اإلعراب المحلى األمثلة

مبنى على الفتح فى محل رفع مبتدأ رجل مهذّبأنت  

مبنى على الكسر فى محل نصب مفعوال به المساكنهؤالءساعدت 

مبنى على السكون فى محل جر إسما مجرورا المريضهذاعطفت على 

مبنى على الفتح فى محل جزم فعال مجزوما الماء الكدرّن تشربال

اإلعراب 

المحلى

: القاعدة 

إذا وقعت كلمة مبنية فى موضع الرفع أو النصب أو الجر ~ 

ويقال إنها فى محل رفع أو نصب , ال يتغير آخرها, أو الجزم

.أو جر أو جزم على حسب موضعها فى الجملة



األخر و الفعل المضارع المعتل 

إعرابهاحوال 

مقدّرة على

مقدرة على

ظاهرة على
ِني : الواو الجوُّ أن يصفو  يسرُّ

الذئب  لن يعوي  : الياء

وعد كلن تنس ى : األلف

-بالضمة  مرفوع . 1

منصوب بالفتحة . 2

بحذف اآلخر-مجزوم . 3

وعد كال تنس  : األلف

الجوُّ لم يصف  : الواو

الذئب  لم يعِو : الياء

وعد ك ؟تنس ى لماذا : األلف

الجوُّ يصف و  : الواو

الذئب  يعوي : الياء



اإلسم المعتل األخر و احوال 
اعرابه

المقصور

مرفوع بالضمة

مجرور بالكسرة 

منصوب بالفتحة 

مقدرة على األلف

من الغرقالفت ى نجا : 

عن الفت ىرضيت  : 

رق من الغالفت ىنجيت  : 

المنقوص

مرفوع بالضمة

مجرور بالكسرة

منصوب 

بالفتحة 

الياءمقدرة على 

ظاهرة على الياء

ىنادى المندِ : 

ىأصغيت  إلى المند:

ى  المندسمعت  :

األخراإلسم المعتل 

: القاعدة 

(ى)...المقصور هو كل اسم معرب آخر ألف الزمة ~ 

.تقدّر على آخر المقصور حركات اإلعراب الثالث~ 

(ي)..المنقوص هو كل اسم معرب آخره ياء الزمة مكسورما قبله ~ 

أما, تقدّر الضمة والكسرة على آخر المنقوص فى حالتى الرفع والجر~ 

.النصب فيكون بفتحة ظاهرة على اآلخر



نصب المضارع بأن 
المضمرة

جواًزال بعد الم التعلي
ح  أستريأِلنجلست  

أِلستريح  جلست  

ق هيخون  صديلماكان الصديق  وجوبًابعد الم الجحود

إلىبعد أو

إالّ 
اوجوبً 

.ِشفاء ك  م  أو يتِاستمع  ن صح  الط بيِب 

.أو يعتِذر  يعاقب  المسىء  

وع  حت ى تجال تأ كل  وجوبًابعد حتى 

المسبوقةيةبعد فاء السبب
ينفى

يطلب

المسبوقةبعد واو المعية
ينفى

يطلب

وجوبًا

وجوبًا

فيجيب  لم يسأل  : 

كر  الشفتنال  ِاصنع  المعروف  : 

و يندم  لم يفعل  الخير  : 

ب  و تكذِ ال تأمر  بالصدِق : 

بمعنى
نصب 

المضارع بأن 

المضمرة



أنواع البناء

جوادًا فى الميدان؟ك م  

اشتريت  ساعت ك؟كمب

 الجوُّ إععتدل  

.اعتدل  الجوُّ قد 

. أنت  حيث  ِقف  

.ت   ِشئ  ي ث  ِسر  إلى ح  

رِّ أمِس كان   شديد  الح 

ت  األهرام   ر  أمِس ز 

(ُ-)السكون . 1

َ(-)الفتح . 2

(ُ-)الضم . 3

(ِ-)الكسر . 4

:القاعدة 

.اءوتسّمى أنواع البنِ-ُ-َ-ْ-: احوال التى تالزم أواخر  الكلمات المبني ة أربٌع و هي~ 

السكونيقال إنها مبنيّة على    ِ-ُ-َ-ْ-الكلمات التى يالزم أواخرها ~ 

الفتح

الضم

الكسر

البناءأنواع 



جوازم الفعل المضارع

التى تجزم فعال واحدا

التى تجزم فعلين

حرف

اسم

برهفى كيتمتّع  فى صغره يتعب  من : 

بهتجز  فى الخير تنفق  ما : 

ه هللايخلف  فى الخير ت نفق  مهما : 

معهأسافر  أخى يسافر  متى : 

تناِد أجب كأيان : 

تذهب  أصحب كأين : 

يكرم  ذو العلم ينزل  أنّى : 

الزرع  ينم  مطٌر ينزل  حيثما : 

كيعامل  صديق ك تعامل  كيفما : 

تدخل  تبتهج  أّي بستان  : 

من

ما

مهما

متى

أيان

أين

أنى

حيثما

كيفما

أي  

ا لم 

األمرالم 

إن

إذما

األمثلة

يعدذهب الرسول ولّما: 

عليٌّ النافذة  ليفتح  : 

تمرض  فى مجرى الهواء تنم  إن : 

ا تندم  :  إذما تفعل  شرًّ



مرفوع

منصوب

مجزوم

يثبوت النون

بحذف النون

النونبحذف 

العامالن يشتغالن( : هما)

أنتما تشتغالن(: أنتما)

العّمال يستغلون(  : هم)

أنتم تستغلون( : أنتم)

أنِت تستغِلين( : أنتِ )

العامالن لن يشتغال( : هما)

أنتما لن تشتغال(: أنتما)

العّمال لن يستغلوا(  : هم)

أنتم لن تستغلوا( : أنتم)

أنِت لن تستغِلي( : أنتِ )

العامالن لم يشتغال( : هما)

أنتما لم تشتغال(: أنتما)

العّمال لم يستغلوا(  : هم)

أنتم لم تستغلوا( : أنتم)

أنِت لم تستغِلي( : أنتِ )



تقسيم اإلسم إلى مفرد و مثنى وجمع 

مفرد  

مثنى

جمع

العامل  تعب 
المهندس  حضر 
البائِعنادي ت  

المهّذبةِ أثني ت  على 

العامالنتعب 
المهندسانحضر 
البائِع ينِ نادي ت  

نالمهّذبت ي  أثني ت  على 

الع م التعب 
المهندسونحضر 
البائِِعينِ نادي ت  

المهّذباتِ أثني ت  على 

تقسيم اإلسم

:القاعدة 

.فالمفراد ما دل على شىء واحد, مثنى وجمع, مفرد: اإلسم ينقسم ثالثة أقسام ~ 

.والمثنى ما دل على شيئين اثنين بزيادة  ألف ونون أو ياء ونون فى آخره

.والجمع ما دل على أكثر من اثنين



تقسيم الجمع

جمع التكسير

جمع المذكر السالم

جمع المؤنث السالم

مرفوع

منصوب

مجرور

مرفوع

منصوب

مجرور

مرفوع

منصوب

مجرور

الرجال  حضر : 

الك ت ب  قرأ ت  : 

قِ مشيت  فى :  الطُّر 

نوفاز المجدُّ : 

ن  ي  أكرمت  القاِدمِ : 

.ن  رِضيت  عن الكاتِبي  : 

ت  فازت المجدا: 

. أكرمت  القاِدِماتِ : 

الكاتباتِ رِضيت  عن : 

الجمعتقسيم 

:القاعدة 

.وجمع مؤنث سالم, جمع مذكر سالم, جمع تكسير: ينقسم الجمع ثالثة أقسام ~ 

.فجمع التكثير ما دل على أكثر من اثنين بتغيّر صورة مفرده -1

.بزيادة واو و نون أو ياء ونون فى آخرهما دل على أكثر من اثنين و جمع المذكر السالم -2

. فى آخرهألف و تاء السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة المؤنث و جمع -3



إعراب المثنى

(ا)باأللف 

(ي)بالياء 

(ي)بالياء 

لعب الولدان: 

ضربت الولدين: 

أعطيت الكرة للولدين: 

:القاعدة 

.ءيرفع المثنى باأللف و ينصب ويجر باليا~ 

مرفوع

منصوب

مجرور

المثنىإعراب 



إعراب جمع

السالمالمذكر 

مرفوع
منصوب
مجرور

(و)بالواو 

(ي)بالياء 

(ي)بالياء 

مرفوع
منصوب
مجرور

السالمالمؤنث 

(ُ-)بالضمة 

(ِ-)بالكسرة 

(ِ-)بالكسرة 

حضرالمسافرون: 

نودع المسافرين: 

نينسلم على المسافر: 

باضت الدجاجاتٌ : 

ذبحت  الدجاجاتِ : 

هجم الثعلب على : 

الدجاجاِت 

جمعإعراب 

: القاعدة 

جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر ~ 

.بالياء

وينصب ويجر بالضمة السالم يرفع المؤنث جمع ~ 

. بالكسرة



المضاف و المضاف اليه

المضاف  اليه

(يحذف تنوينه عند اإلضافة)

مفرد

مثنى

جمع

مرفوع

منصوب

مجرور

مرفوع

منصوب

مجرور

مرفوع

منصوب

مجرور

جاء قطار  الصباحِ : 

ركبت  قطار  الصباحِ : 

لعبنا فى فناء المدرسةِ :  

لمعت عينا القِط : 

أغلقت  مصراعى البابِ : 

وضعت  شيئًا على يدى الطفلِ : 

جاء معلِّمو المدرسةِ : 

ناديت  سائقي السيرةِ : 

تنال العلم  من معلمي المدرسة: 

:القاعدة 

فتعرف بسبب هذه النسبة أو , المضاف اسم نسب إلى اسم بعده~ 

.تخصص

و تحذف . المضاف يحذف تنوينه عند اإلضافة إذا كان منونا قبلها ~ 

.نونه إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما

.وهو مجرور, المضاف إليه اسم يأتى بعد المضاف~ 



األسماء الخمسة و إعرابها

( و)بالواو –مرفوع 

(أ)باأللف –منصوب 

(ي)بالياء –مجرور 

جاء  أبو سعيد  -1

أخوك طبيٌب ماهرٌ -2

كان حمو محمد  رجالً كريًما-3

صار فوك مفتوًحا للكالم-4

ذوالماِل مكرمٌ -5

ودّعنا أبا سعيد  -1

ام  البيتِ -2 رأيت  أخاك أ م 

إن حما محمد  رجٌل كريمٌ -3

إغسل  فاك بعد األكلِ -4

أصبح مِجدٌّ ذايسار  -5

رضينا عن أبى سعيد  -1

رضيت  عن أخيك-2

يشكر الناس  لحمى محمد  -3

ضع يدك على فيك-4

الحمد ِلِذي الجالل واإلكرام -5

إعرابهااألسماء الخمسة و 



عالمات التأنيث 

األفعالفى 
فى الماضى

فى المضارع

تاء ساكنة فى أخره

تاء متحركة فى أوله 

لبست  فاطمة  الثوب  : 

تلبس  فاطمة  الثوب  : 

التاء المتحركة -1

األلف المقصورة-2

األلف الممدودة-3

نجحت  المجتهدة  : 

تشترى سلمى فاكهةً : 

ها:  تطيع  أسماء  أم 

ركبت  زينب  عجلةً :  

فهمت  إحسان  درس ها: 

خاليا من عالمة التأنيث-4

األسماءفى 

عالمات 

التأنيث 

: القاعدة 

.إذا كان الفاعل مؤنثا كان الفعل مؤنثا~ 

عالمة التأنيث فى الفعل الماضى تاء ~ 

.ساكنة فى آخره

تاء المضارع عالمة التأنيث فى الفعل ~ 

.  أولهفى متحركة 

:القاعدة 

األسماء ثالث تتصل التأنيث عالمات ~ 

أو ألف , وهي تاء متحركة, بآخراألسماء

.أو ألف ممدودة, مقصورة 

قد يكون اإلسم المؤنث خاليا من عالمة ~ 

. التأنيث



النكرة والمعرفة

تقسيم اإلسم الى

سأل رجٌل عن والدى: النكرة

المعرفة

فى الدرج كتابٌ : 

ركب صديقى جوادًا: 
مّزق محمدٌ ورقةً : 

:القاعدة 

.النكرة اسم يدل على شىء غير معين 
.معينالمعرفة اسم يدل على شىء 



العلم

المعرف باأللف والالم

حزانةالفى كتابال

شخصٌ 

مكان

حيوان

شىء آخر

الحديقةِ عليٌّ فى : 

مصر  سافرت  إلى : 

الحصان  ركبت  : 

المكتبالقلم على : 

العلم

: القاعدة 

.العلم اسم معرفة سمي به شخص أو مكان أو حيوان أو أىُّ شىء آخر~ 

:القاعدة 

إذا دخلت األلف والالم على اسم نكرة جعلته معرفة~ 

المثل



الضمير

المتكلم 

المخاطب

الغائب

مااشبه ذلك 

هو يطيع  المعلِّم: 

تقسيم الضمير إلى

المنفصل

المتصل

المستتر

الواجبنحن نعرف : 

الوطنأنت تحبُّ : 

:القاعدة 

.أو الغائب, أو المخاطب, معرفة يدل على المتكلم, الضمير اسم

الضمير



الضمير المنفصل

خاصة بالرفع

غائبة/غائب-1

المخاطبة/المخاطب-2

المتكلمين/المتكلم-3

هي –هو 

هما –هما 

هّن –هم 

أنتِ –أنت  

أنتما–أنتما 

أنتنّ –أنتم 

إياها–إياه 

إيهما–إياهما 

إياهنّ -إياهم 

نحن  –أنا 

خاصة بالنصب

غائبة/غائب-1

المخاطبة/المخاطب-2

المتكلمين/المتكلم-3

إياكِ –إياك  

إيكما–إياكما 

إياكنّ -إياكم 

إيّانا-إيّاي 

المنفصلالضمير 



الضمائر المتصل

التاء. 1

ألف اثنين. 2

واو الجماعة. 3

فى الماضى
ذهبت  إلى الملعب: ت  

ذهبِت إلى الملعب: ِت 

ذهبت  إلى الملعب: ت  

الماضى  فى 

فى األمر

( هم)فى الماضى 

(أنتم)فى األمر

نون النسوة. 4

(هن  )الماضى فى 

(هن  )فى  المضارع 

(أنتن  )األمرفى 

(أنت  )فى األمر ياء المخاطبة . 5

الماضىفى (نحن)« نا». 6

رفعفى محل 

باألفعال. 1

الضمائر 

المتصل 

محمدٌ و محمودٌ ِانتصرا الحق  : 

ِانتصرا للحقِّ : 

لالطُّالب  ا خلصوا فى العم: 

أخلصوا فى العمل: 

السيدات  هذّبن األوالد  : 

األوالد  يهذّبن السيدات  : 

هذّبن األوالد كن  : 

إعملي الواجب  : 

ذهبنا إلى الملعب: 



(نحن)« نا»-4

(تِ /أنت  )فى الماضى 

(تِ /أنت  )فى المضارع 

(أنا)فى الماضى 

(أنا)فى المضارع 

(هي/هو)الماضى فى 

(هي/هو)فى المضارع 

الماضىفى 

المضارعفى 

ح  أخي:  نفعنى ن ص 

ح  ينفعنى :  أخين ص 

أعطاك معلمك كتابًا:

كتابًامعلمك يعطيك :

ة  فاطم/ حسٌن احب ه ابوه : 

احبها ابوها

فاطمة  / ابوه يحبُّه حسٌن : 

يحبُّها ابوها

افادنا إجتهاد نا: 

يفيدنا إجتهاد نا: 

فى محل جر   بالحروف/باألسماء.2

(نحن)« نا»-4

اخذ عليٌّ منِّى رسالةً : 

هذا معلِّم ك  : أنت  

معلِّم كِ هذا : أنِت 

ابوه طبيبٌ : هو 

ابوها طبيبٌ : هي 

لنا منزٌل جميلٌ : 

المتكلمياء -1

ة/المخاطبكاف -2

ة/الغائبهاء -3

نصبفى محل 

(انا)ياء المتكلم -1

ة/المخاطبكاف -2

ة/الغائبهاء -3



الضمير المستتير

تقديره

تقديره

تقديره

الماضىفى 

المضارعفى 

األمرفى 

الجمل برك: هو 

دت  : هي  الحمامة غر 

باختالف حروف 

المضارعة

ف  ِحداء ك : أنت   نظِّ

أريد أن تجتهد  : أنا 

إن نا نحبُّ نجاحك: نحن 

الكلب ينبح  : هو 

أنت  تحسن السباحة: أنت  

: القاعدة 

. الضمير المستتر هو ضمير اتصل بالفعل من غير أن يظهر فى اللفظ~ 

. الضمير المستتر فى الفعل الماضى تقدره هو أو هي ~ 

بإختالف حروف تقدره المضرع يختلف الضمير المستتر فى الفعل ~ 

. المضارعة 

. دائما « أنت  »تقدره األمر الضمير المستتر فى الفعل ~ 

المستتيرالضمير 



اإلسم الموصول

المذكر

مفرد

مثنى

جماعة

(الصلة: غلبنى )غلبت الذى غلبنى  : الذى: 

حضر اللذان كان مسافرين: اللذان: 

أ حبُّ اللذين علّمنى: الذين: 

مفرد

مثنى

جماعة

سافرت التى كانت عندنا: التى : 

جاءت اللتان تسكنان أمامنا: اللتان: 

رأيت الالتى يشتغلن فى المصنع: الالتى: 
المؤنث

مطلق

عاقل

غيرعاقل

أحسن  إلى من أحسن إليك: من

ال تأكل  ما التستطيع هضمه: ما 

الموصولاإلسم 



إسم اإلشارة

ا كتاٌب نافعٌ هذ: ذا    / هذا 

حجرةٌ  واسعةٌ هذه: ذه   / هذه 
المذكر

المؤنث
للمفرد

أللفبا–مرفوع   
بالياء –منصوب 
بالياء –مجرور  

ذان/ هذان  المذكر

–مرفوع   

أللف با

بالياء –منصوب 

بالياء –مجرور  

تان/ هتان  المؤنث

للمثنى

هؤآلء/ أوآلء للجمع
المذكر

المؤنث

ولدان مهذ ب انِ ذان: 

فائزانهذ ي نِ إن  : 

تلمذين هذينوجب على : 

اإلمتحان  

وردتان مفتحتانتان: 

بنتان مطيعتانهاتينإّن : 

مسلمتينهاتيننظرت إلى : 

صن اعٌ ماهرونهؤآلء: 

بناٌت نظيفاتٌ أوآلء: 

اإلشارةإسم 



نائب الفاعل

إذا ا سند إليه الفاعلنائب 
له و كسر قبل أخره -الفعل الماضى -1 (الولد  الباب  ف ت ح  )ف ِتح  الباب  : ضم  أو 

له و -الفعل المضارع -2 (ح  الولد  الباب  ي فت  )ي فت ح  الباب  : قبل أخره ُفتح ضم  أو 

:القاعدة 

.اسم مرفوع حّل محّل الفاعل بعد حذفه: نائب الفاعل ~ 

وإن , إذا أسند الفعل إلى نائب الفاعل وكان ماضيا ضم أوله وكسر الحرف الذى قبل آخره~ 

كان مضارعا ضم أوله  والفعل الذى يحدث فيه هذا التغيير , وفتح الحرف الذى قبل آخره

.يسمى مبنيا للمجهول

.إذا كان نائب الفاعل مؤنثا كان الفعل مؤنثا~ 



«ما دام»أفعال اإلستمرار الناسخة و 

تفيد استمرار ات صاف -1

اسمها بخبرها

تدل  على بيان مدَّة-2

اليزال –مازال  . 1

اليبرح–مابرح .  2

الينفك–ماانفك  . 3

ال يفتأ   –مافتئ   . 4

فى العمل« كان»مثل 

مازال الحرُّ شديدًا: 

ال يبرح المريض  نائما: 

ماانفكت النار مستعلةً : 

اليفتأ التاجر  صادقًا: 

العملفى « كان»مثل (اليأتى بمضارعة)مادام
.تحترم مادام خلقك: 

تصدق على الفقراء : 

.ما دمت قادرا

أفعال اإلستمرار

:القاعدة 

فهي تدخل على , ومادام, ومافتئ, وما برح وما انفك,فى العمل مازال« كان»مثل ~ 

.وتنصب الثانى ويسمى خبراها, المبتدإ والخبر فترفع األول ويسمى اسمها

و , تفيد استمرار اتصاف اسمها بخبرها, وما فتئ, وما انفك, وما بلرح, ما زال~ 

.تدل على بيان مدة قبلها« ما دام»

بما الدالة على الزمن «دام»يجب أن تسبق أفعال اإلستمرار بأداة نفى و أن تسبق ~ 

 .



المفعول المطلق

تدور األرض  دورةً فى اليوم: بيان عدد-3

لعبالعب حسٌن : 

مر  القطار  مر  : 

سريعًاجرى خالدٌ جريًا : 

تأكيد-1

نوعهبيان -2 المطلقالمفعول 

: القاعدة 

اسم منصوب موافق للفعل فى لفظه: المطلق المفعول ~ 

.أو لبيان نوعه أو عدده, ويجىء بعد الفعل لتأكيده 



المفعول أِل جله

هبيان سبب الفعل وعلة حصولهأل  جلالمفعول 
التبخلوا خشية الفقر-1

قم احتراًما أِل ستاذك-2

صفحت عن السفيه حلًما-3

: القاعدة 

ل اسم منصوب يبين سبب الفع: المفعول ألجله ~ 

.وعلة حصوله



ظرف الزمن و ظرف المكان

ظرف الزمن

ظرف المكان

لياًل توقد  المصابيح  : 

 البابِ خلف  نام الكلب  : 

مياًل جرى عليٌّ : 

الظرف

:القاعدة 

اسم منصوب يبين الزمن الذى : ظرف الزمان ~ 

.حصل فيه الفعل

الذى المكان اسم منصوب يبين : ظرف المكان ~ 

. الفعلحصل فيه 


